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Detta hyresavtal har upprättats mellan två parter. Den som hyr ut (Hyresgivare) och den som hyr 
(Hyrestagare). Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar där vardera part tagit varsitt.

1.1 Hyresgivare

1.2 Hyrestagare

1.3 Beskrivning av objekt

Namn

Adress

Postnummer Ort

E-post

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

Namn

Adress

Postnummer Ort

E-post

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

Hyresavtalet avser uthyrning av:

Objekt 1
Objekt 2
Objekt 3
Objekt 4

Hyresperiod:

Datum: Tid:Datum: Tid:

Aluminiumramper

Spännband 40mm

Spännremmar

Släpkärra

Pump

st

st

st

st

st

Jordankare och hammare st

Från Från Till Till
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Vid förlust av hyresobjekt förbinder sig hyrestagaren att ersätta hyresgivaren med fullvärde av förlorat 
objekt.

Hyrestagaren har erlagt en deposition som återbetalas av Hyresgivaren vid återlämnande av objektet.  
Mottagandet av depositionen kvitteras genom undertecknande av detta avtal.

Depositionen uppgår till

1.5 Avtal Nyttjande

Montering
Monteringen ska ske enl. vår monteringsfilm som finns tillgänglig på luftlek.se
Jordankare ska användas och vid starka vindar rekommenderas att produkten hanteras varsamt och 
monteras ner vid behov. Vid kraftiga vindar rekommenderar vi att produkten inte används.

Nyttjande
Hyrestagaren bär det fulla ansvaret för nyttjandet av utrustningen och dom personer som nyttjar 
produkten. Hyresgivare bär inget ansvar för skador på sak och person som förekommer vid nyttjande 
av produkten. 
Hyrestagaren ansvarar för att reglerna enl. punkt 1.6 följs av alla som nyttjar produkten.

Packetering 
Packningen av produkten ska ske efter den instruktionsfilm som finns tillgänglig på hemsidan luftlek.se
Under varje produkt finns en instruktionsfilm för varje enskild produkt. 

Transport
Släp som tillhör luftlek.se får ENDAST användas till transport av våra produkter.  
Uppkommer det skador på släp förbinder sig hyrestagaren ersätta reparationskostnaden.

Medföljande utrustning
Skador som uppkommer på utrustning pågrund av oaktsamhet debiteras med fullvärde. 

1.4 Prisinformation/Deposition

Hyreskostnad Hela hyresperioden

Annan

Återlämning
Om det uthyrda inte är inlämnat i tid, kommer hyrestagaren att debiteras enl. punkt 1.4.

Återlämning
Om produkten inte återlämnas innan avtalad tid debiteras ny dagshyra av produkten.

Om produkten inte är korrekt packad enl. punkt 1.5 och måste packas om debiteras kunden  
590kr/objekt.

För skador på hyresobjekt som uppkommer p.g.a oaktsamhet och att inte reglerna enl. 
punkt 1.6 följs debiteras hyrestagaren hela kostnaden för att laga/åtgärda produkten.

kr



Jag har läst och godkänner hyresavtalet. 

Namnteckning hyrestagare. 

........................................................................... 

Datum. 

................................................................ 
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1.6 Regler.

1.   Utrustningen ska nyttjas av barn i lämplig ålder. Lämplig ålder avgörs av hyrestagaren.
2.   Se till att en ansvarsfull vuxen övervakar nyttjandet vid alla tillfällen.
3.   Skor, glas/solglasögon, smycken etc. är inte tillåtet vid nyttjande av produkt.
4.   Ingen ansiktsmålning eller målarfärg är tillåten vid nyttjande av produkt.
5.   Ingen rökning, eld eller grillning är tillåten i närheten av utrustningen.
6.   Klättring, hängning eller sittandes på utrustningens väggar är ej tillåtet då detta är väldigt FARLIGT!
7.   Ingen mat, dryck eller tuggummi är tillåten i närheten av utrustningen. Detta för att undvika risken av kvävning.
8.   Se alltid till att utrustningen inte har för många som hoppar samtidigt. Se också till att åldern för dom som      

använder utrustningen är lämplig beroende på utrustningens beskrivning, se punkt 1.
9.   Inga husdjur, leksaker eller vassa instrument är tillåtna på utrustningen.
10. Under montering eller nedmontering av utrustningen tillåts ingen att vara på utrustningen då detta är väldigt    

FARLIGT!
11. Utrustningen ska inte användas om den blir våt på hoppområdet. Om utrustningen inte är utrustad med     

regnkappa bör den inte användas.
12. I händelse av kraftigt regn, se till att utrustningen inte förblir uppblåst och täck äventuella elektriska kablar och 

uttag.
13. I händelse av att fläkten slutar fungera, se till att alla användare lämnar utrustningen omedelbart!      

Kontrollera säkringar och fläktens funktion.
14. Vid kraftiga vindar rekommenderar vi att produkten inte används.  
15. Produkten ska förankras i marken med bifogade jordankare.

Namn hyrestagare. 

........................................................................... 
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